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Milan JankoviČ

Milé Jaroslavě k 24. listopadu 2000 alespoř tento ,,projekt.. v5iboru ze
Sládkovy lyriky, ktery měl lyjít, ale nevyše| už v odeonu (mezitím
mrizelém) pod názvenr Kde s láskott končí žal. Zristaljen doslov a Seznam
básní. Zdejsou.

Srdečněas ctou Mi lan

Cesta pĚes Atlantich./ oceán trvala v době, kdy se do Ameriky plavil Josef
Václav Sládek' více než deset dní a nocí. By|to zážitek na cel! život. Dnešní
letecké spoje počítají s pŤeletem oceánu za několik hodin. Většina cestujících spí
nebo si něco čte, zatÍmco v hlubinách pod nimi se pieskupují plynoucí vrstvy
mrakri a v nečekanych prrilinách mezi nimi se zatĚpytí nějaky zástupn! znak
moÍe,ZáŽitekcelé cesfy se dá shrnout do věty: let byl klidn! a pŤíjemn!. A piece:
tam dole je tyŽ oceánt.

Když otevŤete první Sládkovu knihu Básní z roku 1875, hned vsfupní
verše vás zasáhnou podivnou naléhavou náladou:

Polšeré noci, mlhavé noci
na oceánu, na oceánu;
zvečerak ránu' mlhavé noci,

' 
hleděl bych do vás na oceánu.
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Náš u-ibor je uveden podobrrou, ale qirazově ještě krystaličtější básni
U Michigarut, kterou S|ádek napsal nedlouho po svénr pŤíjezdtr do Anrerilgz.
V silovénr poli několika veršti, v podnranivé soustŤeděnosti nemnoha vět a slov
propojenych zvukoq.inri pouty čeká tu na nás podnes ta privodní chvíle, v níŽ se
melancholie osantělého poutníka kdesi na bŤehu obrovitého jezera v pŤichrázející
noci otevŤela Ťeči živl a nevyslovitelnosti Života:

Zvečera bezsměrá
duše klesá do šera.
Či prec někdy rozsvětlí se?
Ptej se hvězdy tĚíštící se
v černych vlnách jezera.

Nejenom oceán, ale i člověk zústává v něčem podstatném tyŽ. Apoezie,ta
dobrá, je fu proto, abychom na to podstatné nezapomínali. Vyběr ze Sládkoq;ich
básní, kteryi pĚedkládáme, nrá mít právě tuto motivaci. Snad se nánr zde alespoř
z části podaiilo pŤipomenout, co by nemělo blt zapomenuto piedevším ze
Sládkoql |yriky osobní; ta tvoÍí pátei našeho u.iboru, i když je sanrozŤejmě
doprovázena v nezbytné míŤe ukázkami zpoezie občanské, vlastenecké i sociální.
(ZaměŤení i rozsah vyboru neuntožrrily zaÍadit sem celou Ťadu dalších poloh
Sládkovy fvorby: větší epické a lyrickoepické skladby, verše pro děti, ohlasovou
poezii atp.)

Vědomě jsme se vyhybali projevrim nejvíce poznamenan m omezen1imi
hledisky a požadavky doby, aniž bychom tím ovšem chtěli zbavit básníkťrv odkaz
historické určitosti. Dobové souvislosti sociální i kulturní jsou v našenr rn-fboru
naznačeny ďetelně. PŤece však, kdyŽ bylo nrožné volit, rozhodovalijsnre se vždy
spíše pro ty básně, ve kterych by|a napŤíklad míra lunrírovskyclr jazykolych
násilností nebo míra abstraktní alegoričnosti' kniŽní rétoriky či ploché a senti-
mentální Žánrovitosti pro dnešního čtenáie co nejnréně rušivá. Jak naznačuje už
název svazku,by|y zdtrazněny lrodnoťy obecně lidsky platné. K tonru musíme
hned dodat: coŽv poezti znamená vŽdy zároveí lrodnory nezaměniteIně určité.

Jak je nám však vlastně tato určitost dána? Legendou osobního pŤíbělru
básníkova? Záznamem, jemuŽ Ťíkáme text básně? Nahodilym okamŽikem našeho
pŤijetí? Všechny tyto a ještě další momenty spolulytváiejí unikavou, a pŤece zas
tak pŤesvědčivou ,,skutečnost.. básně' Na první pohled se zdá, že tŤeba básnické
dílo Sládkovo je z velké části Iiterárnínr pŤepisem životního bělru, jednoho proži-
tého |idského osudu. Mladick1/ světobol a nespokojenost jinocha s veŤejn;imi
poměry, cesta za oceán' kteráje vlastně cestou k lidem a k sobě, k rozhodnutí pro
jis|!' životní cíl, první velká láska a první velky Žal, když nru zemŤela Žena po
necelém roce manŽelství, opuštěnost a cesta muže nazpět k práci a zápasu o sebe
sama i o věci veŤejné, jimiŽ Žila jeho doba, hledání vlastní orientace v ní po boku
několika pŤátel, opora v druhé Ženě, získanájistota a vzápětí nrnolroleté tělesné



Jrsrorr ryARU

Milan JankoviČ

Milé Jaroslavé k 24. listopadu 2000 alespoř tento ,,projekt.. vyboru ze
Sládkoly lyriky, ktery měl ql'jít, ale nevyše| uŽ v odeonu (mezitím
nrize|ém) pod názvenr Kde s láskou končí žal. Zristal jen doslov a Sezlam
básní. Zdejsou.

Srdečněas ctou Mi lan

Cesta pŤes Atlantich./ oceán trvala v době, kdy se do Ameriky plavi| Josef
Václav Sládek, více neŽ deset dní a nocí. By| to zážitek na cel! život. Dnešní
letecké spoje počítají s pŤeletem oceánu za několik hodin. Většina cestujících spí
nebo si něco čte' zatímco v hlubinách pod nimi se pŤeskupují plynoucí vrstly
mrakri a v nečekanych prulinách mezi nimi se zatipytí nějaky zástupn! znak
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Náš u-ibor je uveden podobrrou, ale qirazově ještě krystaličtější básni
U Michigarut, kterou S|ádek napsal nedlouho po svénr pŤíjezdu do Amerilgz.
V silovém poli několika veršti, v podnranivé soustŤeděnosti nemnoha vět a slov
propojenych zvukoq.inri pouty čeká tu na nás podnes ta privodní chvíle, v níŽ se
melancholie osantělého poutníka kdesi na bŤehu obrovitého jezera v pŤichrízející
noci otevŤela Ťeči živl a nevyslovitelnosti Života:

Zvečera bezsměrá
duše klesá do šera.
Či prec někdy rozsvětlí se?
Ptej se hvězdy tŤíštící se
v černych vlnách jezera.

Nejenom oceán, ale i člověk zťrstává v něčem podstatném tyž. Apoezie,ta
dobrá,je fu proto, abychom na to podstatné nezaponrínali. Vyběr ze Sládkoq1ich
básní, kteryi pŤedkládáme, má mít právě tuto motivaci. Snad se nám zde alespoř
z části podaiilo pŤipomenout, co by nemělo byt zapomenuto piedevším ze
Sládkoql |yriky osobní; ta tvoŤí pátei našeho v'.iboru, i když je sanozŤejmě
doprovázena v nezbytné míŤe ukázkani zpoezie občanské, vlastenecké i sociální.
(ZaměŤení i rozsah vyboru neuntožníly zaÍadit sem celou Ťadu dalších poloh
Sládkovy fvorby: větší epické a lyrickoepické sk|adby, verše pro děti, ohlasovou
poezii atp.)

Vědomě jsme se vyhybali projevrim nejvíce poznamenan m onrezenymi
hledisky a požadavky doby, aniž bychom tím ovšem chtěli zbavit básníkťrv odkaz
historické určitosti. Dobové souvislosti sociální i kulturní jsou v našenl rn.iboru
naznačeny ďetelně. PŤece však, kdyŽ bylo možné volit' rozhodovali jsnre se vždy
spíše pro ty básně, ve kterych byla napŤíklad míra lunrírovskyclr jazykolych
násilností nebo míra abstraktrrí alegoričnosti, kniŽní rétoriky či ploché a senti-
nlentální Žánrovitosti pro dnešního čtenáŤe co nejnréně rušivá. Jak naznačuje už
název svazku, byly zdrirazněny lrodnoťy obecně lidsky platné. K tonru musíme
hned dodat: coŽv poezti znamená vŽdy zároveÍl' hodnoty nezaměnitelně určité.

Jak je nám však vlastně tato určitost dána? Legendou osobního pŤíbělru
básníkova? Záznamem, jemuŽ Ťíkáme text básně? Nahodilym okamŽikem našeho
pŤijetí? Všechny ťyto a ještě další mornenty spoluvytváiejí unikavou, a piece zas
tak piesvědčivou ,,skutečnost.. básně' Na první pohled se zdá, Že tieba básnické
dílo Sládkovo je z velké části literárnínr pŤepisem životního bělru, jednoho proži-
tého |idského osudu. Mladick! světobol a nespokojenost jinocha s veŤejn1imi
poměry, cesta za oceán, kteráje vlastně cestou k lidem a k sobě, k rollodnutí pro
jisq.i Životní cíl, první velká láska a první velky žal, když nru zemŤela Žena po
necelém roce manŽelství, opuštěnost a cesta muže nazpět k práci a zápasu o sebe
sama i o věci veŤejné, jimiŽ žila jeho doba, hledání vlastní orientace v ní po boku
několika pŤátel, opora v druhé Ženě, získanájistota a vzápětí nrnoholeté tělesné



utrpení zpŮsobené nemocí, Ťehole zvoleného poslání navzdory všemu aŽ do
konce'.. takovyje ve zkratce ten pŤíběh. Časjej zaváljako nespočetnéjiné.Zby|a
tresť |idskélro stesku, doufání, statečnosti, nrilující vzpomínky, nroudrého ode-
vzdánÍ. To všechno je tu dál, blízké a srozumitelné. Avšak v našem prožitku Ťeči
básně zaznívá ještě něco jiného neŽ ten blízky a srozumiteln1i h|as. Jako by se
k němu pŤidával ještě hlas druhy, zvoucí nás do dállry nebo p icházejíci z ní.
Pokusím se Ťíci to konkrétněji. Hlubokry a trval;i záŽitek smrti první Ženy nepo-
chybně poznamenal intimní, ale i vlasteneckou a sociální poezii Sládkovu zvy-
šenou citlivostí pro lidské utrpení v mnoha podobách. PŤece však je tŤeba lrledat
základ jeho tvorby ještě hloub: v bytostnych moŽnostech tohoto lyrického talen-
tu. Sládek na|éza|vyraznejenom pro Ťadujednotlivych proŽitkri,jakje pŤinášel
Život, ale pojnrenovával v nich Znovu a Znovu svou hrnnou, utváŤející se, ale
vŽdy zárove celkovou, vším moŽn1im podmíněnou, ale také z nějaké púvodní
otevienosti tryskající básnickou zkušenost.

Jeho první knihu Básní piivítal Jan Neruda ( l875) takto: ,,Ticho! - V kruh
českych básníkťr vstupuje elegik... Vjeho elegiích není nic strojeného, on neža-
luje, aby byl slyšán, on pěje proto smutně, že je nru v srdci Smutno... Neruda pak
v kritikách několika následujících sbírek ukázal, jak se z toho elegického pra-
mene nasycuje všechno, coje ve Sládkově tvorbě opravdu silné. Rozpoznal hned
na počátku směr Sládkovy tvrirčí cesty: nad pŤecitlivělostí rozbolené duše získá
pievahu soustŤeděnost vyrazu, aforistická hutnost, umění naznačit zkratkou celek
Života.

Na tomto místě bychom vlastně mohli pŤestat a pŤenechat čtenáŤi všechno
ostatní; nikdo jin1/ než pozorn a citliv'.i čtenáŤ nepromění ty popsané stránky
v zázrakživého snrysIu. Pokud tedy bude následovat jist1i komentáŤ, spíše jednot-

livé poznámky neŽ uceleny q.iklad, bude to jen proto, aby ten, kdo k četbě knížkry
usedne, měl po ruce nezbytné informace. K čemu? TŤeba k tomu, aby poselství,
jeŽ pÍejímá, bylo piece jen o něco určitější neŽ zpráva v láhvi ly|ovené z moie.
(ostatně: i tu chceme dešifrovat v pŤesvědčení, Že pro nás mriŽe něco znamenat.
Platí to nrožná téŽ naopak, a|espoĎ v poezii, v níŽ i ve sdělení docela určitém
h ledáme taj emn;i v zkaz.)

B1/vá dobn-inr zvykenr pňiponrenout základní životopisná data. Josef Vác-
|av se narodi| ve Zbiroze 27 . Ííjna l845 jako prvni z pěti dětí zednického mistra;
maminka byla dcerou pekaie a drobného zemědělce. Venkovská krajina, rázovití
lidé, písně, které obklopovaly dorustajícího chlapce, starosvětské prostĚedí do.
mova se stalo básníkovi až daleko později točištěm a mltotvornfm zdrojem.
Dospívající jinoch byl doma nešťasten. A to také bylajedna z pŤíčin jeho odjezdu
do Ameriky. Malé poměry ho stísĎovaly. To uŽ měl za sebou studium na
gymnáziu v Praze, první veršovnické pokusy i konflikt s rodiči, kterí Z něho chtěli
mít kněze. Zapsa| si studium piírodních věd a věnoval se cizím jazykúm, hlavně
angličtině.
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Jeho světobol mě| i své dobové motivace a ťy daly záhy pocitŮm jinošské
nespokojenosti určitější tváŤ. Podníceno četbou světové literatury a fornrováno
bouŤlivou atmosférou roku l868, kdy se v Čeclrách zdvihla nečekaně prudká vlna
protestri a manifestací za spravedlivé lyŤešení české státnosti (ať už v rámci
rakousko-uherské nronarchie nebo i proti ní) uzrávalo, v té době Sládkovo občan-
ské, vlastenecké a demokratické uvědomění. Sládek se stává mluvčím radikální
,,české omladiny.., jejíŽ odbojně laděny a|manach Ruch stač|| zredigovat a vydat
nedlouho pŤed tím, než se rozlrodl (pod tlakem poměru, na radu pŤátel a za jejich
pŤispění) pro cestu zaoceán.

Sládkovo vstupní patetické věnování vlasti otištěn é v Ruchu 1 868 (báseč
Tobfl v našem vyboru nenajdete. Pro určitější pňedstavu tehdejšího básníkova
rozpoloŽení ocituji alespoř riryvek z něho:

odvrhni slova má, jen pozvol, matko, prosím,
bych zlíbat směl Tvé nle|é Ťízy |em
Jsem Žebrák, čin nedospěl v srdci ménl,
jen slzou, pozvol, ať Tvé rány zrosínr -
odvrhni slova - jen tu slzu vem!

I v nadnesenénr, rétorickénr stylu, ktery si zvolil, prosadil pŤicházející
elegik svrij tÓn _ oproštěny, hutn;/ a vroucí: odvrhni slova - jen tu slzu vem!

PŤípravy k odjezdu, cesta pŤes oceán a dvoulef..i pobyt Josefa Vác|ava
Sládka v Americe (1868 _ l870) byly popsány s podrobností, ke které Lzetěžko
něco piidat. (Nejprve v práci Josefa Poláka Americká cesta J. V. Sládka,Praha
|966, pozděJi v obsáhlém komentáči Jaroslavy Janáčkové k novému rydání
Sládkov.]ych fejetonri a črt Má Amerika, Praha l998). Co bych rád zdťrraznil, je
rozporná zkušenost, kterou si odváŽe| z Anreriky Sládek jako básník. Nadšen
volností, občanskou svobodou a činorodostí' se kterou se zde setkával' zťrstával
stále svrj'm srdcem, sv m steskenr doma. Klíčem ke všernu mu byl soucit s poro-
benfmi. Ani v nejsvobodnější tehdy společnosti se nemohl smíŤit s tidělem po-
tlačen]/ch a vybíjen;1ich indiánskiich kntenú. Jinr byly věnovány Žalobné a hněvné
elegie, některé Sládko'vy prozaické ,,anrerické obrázky.. i články. Jejich osudem
byl podnícen též Sládkúv pŤeklad Longfellowovy Písně o Hiawathovi, eposu na
motivy indiánsh-ich báj í.

Sládek putoval něko|ika státy Unie, od bŤehri Michiganu aŽ k Mexickému
zá|ivu. Poznával pčírodu a|idi.Zmužně|, stal se SamostatnÝm, utvrdil se ve svém
demokratickém smyšlení a v rozhodnutí stát se po návratu dom ,,písničkáŤem..,
probouzet svymi písněnri odvahu i svědonrí.

V rychlém sledu následovaly události pro Sládka tak závaŽné. Aby se po
několikaletém čekání mohla stát jeho Ženou Enrilie Nedvídková, dcera počá-
teckého podnikate|e, nrusel si S|ádek nejprve najít postačující lrnrotné zajištění.
SpolupracovaI s Národními /lsry, vyučoval angličtině na stŤední a potom i vysoké
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utrpení Zp sobené nemocí, Ťehole zvoleného poslání navzdory všemu aŽ do

konce.'. takovyje ve zkratce ten pŤíběh. Casjej zaváljako nespočetnéjiné. Zby|a
tresť lidskélro stesku, doufání, statečnosti, nrilující vzpomínky, moudrého ode-

vzdání. To všechno je tu dál, blízké a srozumitelné' Avšak v našem prožitku Ťeči

básně zaznívá ještě něco jiného než ten blíilcy a srozumiteln hlas. Jako by se

k němu pŤidával ještě hlas druhÝ, zvoucí nás do dálkry nebo pŤicházející z nÍ.
Pokusím se Ťíci to konkrétněji. Hluboky a trva|y záŽitek smrti první ženy nepo-

chybně poznamenal intimní, ale i vlasteneckou a sociální poezii Sládkovu zq7-
šenou citlivostí pro lidské utrpení v mnoha podobách' PŤece však je tŤeba hledat
základ jeho tvorby ještě hloub: v bytostnlch možnostech tohoto lyrického talen-
tu. Sládek na|ézal l raz nejenom pro Ťadujednotlivych proŽitkri,jakje pŤinášel

život, ale pojmenovával v nich zÍlo\u a znow svou hrnnou, utváŤející se, ale
vždy zároveťl celkovou, vším možnfm podmíněnou, ale také z nějaké p vodní
otevienosti tryskaj ící básnickou zkušenost.

Jeho první knihu Básni pŤivítal JanNeruda (1875) takto: ,,Ticho! _V kruh
českych básníkťr vstupuje elegik... Vjeho elegiích není nic strojeného, on neža-
luje, aby byl slyšán, on pěje proto smutně, Že je nru v srdci smutno...Neruda pak

v kritikách několika následujících sbírek ukázal, jak se z toho elegického pra-

mene nasycuje všechno, coje ve Sládkově tvorbě opravdu silné. Rozpoznal hned
na počátku směr Sládkolry tvrirčí cesty: nad pĚecitlivělostí rozbolené duše získá
pŤevahu soustŤeděnostvyrazu, aforistická hutnost, umění naznačit zkratkou celek
Žívota.

Na tomto místě bychom vlastně mohli pŤestat a pŤenechat čtenáŤi všechno
ostatní; nikdo jin1í než pozorny a citlivy čtenáŤ nepromění ty popsané stránky
v zázrakživého smyslu. Pokud tedy bude následovatjist'.i komentáĚ, spíše jednot-

livé poznámky než uceleny rn-/klad, bude to jen proto, aby ten, kdo k četbě knížk:y

usedne, měl po ruce nezbytné informace. K čemu? TÍeba k tomu, aby poselství,
jež pŤejímá, bylo pŤece jen o něco určitější než zpráva v láhvi lylovené z moŤe.
(ostatně: i tu chceme dešifrovat v pŤesvědčeni, Že pro nás mŮŽe něco znamenat.

Platí to nrožná též naopak, alespoĎ v poezii, v níŽi ve sdělení docela určitém
h ledáme taj emnf v zkaz')

B;/vá dobq/nr zvykenr pŤipomenout základní životopisná data. Josef Vác-
lav se narodi| ve Zbiroze 27 , Ííjna l 845 jako první z pěti dětí zednického mistra;

maminka byla dcerou pekaie a drobného zemědělce. Venkovská krajina, rázovití

lidé, písně' které obklopovaly dorŮstajícího chlapce, starosvětské prostŤedí do.

mova se stalo básníkovi aŽ daleko později točištěm a mytotvornlm zdrojem.

Dospívající jinoch byl doma nešťasten. A to také byla jedna z pŤíčin jeho odjezdu

do Ameriky. Malé poměry ho stísřovaly. To už měl za sebou studium na
gymnáziu v Praze, první veršovnické pokusy i konflikt s rodiči, kteŤí z něho chtěli
mít kněze. Zapsa| si studium pŤírodních věd a věnoval se cizím jazyk m, hlavně

angličtině.

Jeho světobol měl i své dobové motivace a ty daly záhy pocitťrm jinošské
nespokojenosti určitější tváŤ. Podníceno četbou světové literatury a fornrováno
bouŤlivou atmosférou roku l868, kdy se v Čechách zdvihla nečekaně prudká vlna
protestri a manifestací za spravedlivé vyŤešení české státnosti (ať už v rámci
rakousko-uherské monarchie nebo i proti ní) uzrávalo, v té době Sládkovo občan-
ské, vlastenecké a demokratické uvědomění. Sládek se stává mluvčím radikální
,,české omladiny.., jejíŽ odbojně laděny almanach Ruch stači| zredigovat a vydat
nedlouho pŤed tím, než se rozlrodl (pod tlakem poměru, na radu pt'átel a za jejich
piispění) pro cesfu za oceán'

Sládkovo vstupní patetické věnování vlasti otištěné v Ruchu l 868 (báseř
TobQ v našem v5iboru nenajdete. Pro určitější pŤedstavu tehdejšího básníkova
rozpoloŽení ocituji alespoĎ riryvek z něho:

odvrhni slova má, jen pozvol, matko, prosím,
bych zlíbat směl Tvé ztle|é Íízy \emt.
Jsem žebrák, čin nedospěl v srdci mém,
jen slzou, pozvol, ať Tvé rány zrosínr -

odvrhni slova - jen tu slzu vem!

I v nadneseném, rétorickém stylu, ktery si zvolil, prosadil pŤicházející
elegik sluj tÓn _ oproštěn1i' hutn a vroucí: odvrhni slova - jen tu slzu vem!

PŤípravy k odjezdu, cesta pŤes oceán a dvoule{i pobyt Josefa Václava
Sládka v Americe ( 1 868 _ l 870) byly popsány s podrobností, ke které lze těžko
něco pŤidat. (l.{ejprve v práci Josefa Poláka Americká cesta J. V. Sládka,Praha
1966, později v obsáhlém komentáĚi Jaroslavy Janáčkové k novému vydání
Sládkou.ich fejetonri a črt Má Anlerika, Praha l998). Co bych rád zdtraznil, je
rozporná zkušenost, kterou si odváŽel z Amerilry Sládek jako básník. Nadšen
volností, občanskou svobodou a činorodostí, se kterou se zde setkával, z stával
stále svrj'm srdcem, sv m steskem doma. Klíčem ke všemu mu byl soucit s poro-
benfmi. Ani v nejsvobodnější tehdy společnosti se nemohl smíŤit s ridělem po-
tlačen1ich a vybíjen;1ich indiánsk)ich kmenŮ. Jin byly věnovány Žalobné a hněvné
elegie, některé Sládkovy prozaické,,anrerické obrázky. i články. Jejich osudem
byl podnícen též Sládkriv pĚeklad Longfellowovy Písně o Hiawathovi, eposu na
motilY indiánsh.ich báj í.

Sládek putovalněkolika státy Unie' od bŤehri Michiganu aŽ k Mexickému
zálivu. Poznával pŤírodu aliďi. ZmuŽněl, stal se samostatn m, utvrdíl se ve svém
demokratickém sm1išlení a v rozhodnutí stát se po návratu dom ,,písničkáiem..,
probouzet svymi písněmi odvahu i svědonrí.

V rychlém sledu následovaly události pro Sládka takzávaŽné. Aby se po
několikaletém čekání mohla stát jeho Ženou Emilie Nedvídková, dcera počá.
teckého podnikatele, musel si Sládek nejprve najít postačující hnrotné zajištění.
SpolupracovaI s Národnínli /isJ}, vyučoval angličtině na stiední a potom i vysoké
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škole. Stal se redaktorem a lrydavatelem časopisu Zunir, v němž později spolu se

svlnri generačnínri druhy Jaroslavem Vrchlick;1im a Julien Zeyerem probo-
jovával novou' s vyvojem světové literatury se vyrovnávající orientaci.

Roku l 873 se Emilie stává jeho ženou. Rok nato umírá pŤi porodu dítěte.
Teprve po několika letech po tomto otresu se Sládek vrátil k veŤejné činnosti.
Nicméně vydal v roce l875 Básně a na počátku roku l880 Jiskry na mo i, své
první dvě knihy veršri.

obě sbírky jsou dost rozsáhlé a tematicky i formálně ruznorodé. Ráz první

knihy udávají básně z Ameriky a verše věnované Emilii, v závěru sbírlry uŽ jen

vzpomínce na ni. Elegické návraty ke ztracené lásce, nakonec pak tiché pŤivítání

nového milostného a potom i rodinného štěstí (s Marií Veselou a později i
s dcerkou Helenou) pŤevaŽují ve druhé sbírce. Nalezneme v ní také lyriku vlaste-
neckou a básnické obrázky z vesnického prostŤedí, do našeho rn.iboru ovšem uŽ
nepojaté. Vyrazově se Sládkova raná poezie pŤimyká k tradici lidové písně,

navazuje na Nerudu a Hálka. Pateticky styl občanské poezie (napŤíklad pŤipo-

menuté zde básně Tobě) pÍetváií Sládek záhy ve vyraz b|iŽší svému zaIoŽení,
deklamačně ričinn;í, ale prostší a sevŤeny, jak o tom v našem v,jboru svědčí
napŤíklad vlastenecká znělka věnovaná Janu Nerudovi. Pro Sládkovu ranou
tvorbu měly nepochybně vyznam také jeho vlastní pieklady z cizích literatur,
s nimiž započa| uŽ pĚed odjezdem (nejprve Burns a Byron, potom - už za pobytu
v Americe - Longfellow, Tennyson, Bret Harte aj.). Ať už fyto podněťy pŤínro
podporovaly vyrazové směÍování Sládkovo - písĎovost, umění lyrickélro názna-
ku a zkratky _, nebo jej všeobecně kultivovaly, pomáhaly mu nalézat tvar,bez
něhož Sládkova vypjatá subjektivita ztráce|a sdělnost.

Zaznamenejme ještě jeden driležiťy znak tohoto období. Vzrušerrost Slád.
kovy mluvy se v obou sbírkách projevovala také porušováním ustálen1ich forem,
násilnymi tvaroslovn;imi a syntaktick1inri zkratkami, nepravide|nostmi v déIce
veršri i ve stavbě strofo. Dobová kritika na tyto ,,nedostatky.. samoďejmě upo-
zornila. Jak se však časem ukázalo, nebyly to jen projevy neobratnosti. Razil si
tudy cestu originální básnich.i vyraz za|oŽen! právě na porušování hladké ply-

nulosti veršové mlury, i když podoba tohoto osobitého sťylu se měnila a vychá-
zela vstĚíc nejen panující lumírovské normě vyŽadující virtuozitu, a|e téŽ vlastní
potŤebě hudebnosti. Intonační pŤen.ivaností se piedstavil ,,básník slova zjizve-
ného bolestí.. (F. X. Šalda 1978, s. 409). Tuto svou privodní básnickou zkušenost
nezapŤel ani později, když sejeho vyraz ukáznil a nalezl svou pĚesvědčivou míru.

PŤibfvají další polohy, ve kten.ích se projeví Sládkovo osobité básnické
zaměŤení. Kromě intimní a vlastenecké poezie se brzy prosadí lyrika meditativní'
vy'jadrující okamžiky soustŤeděného zamyšlení nad životem. Stále častěji se

objewjí drobné lyrickoepické skladby, kresby piírodní a sociální, Újevy z histo-

rie, reflexe nad ridělem člověka a nad poslánínr umění v soudobé společnosti. Ve

Sládkově tvorbě sílí potŤeba vyrovnat se i s tím, co pŤesahuje obzor osobních
pioŽitkri. Víra v povznášející moc poezie' která má formovat člověka k obrazu
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nejvyšších ideálri, sbliŽuje Sládkovu tvorbu s dobov..im lumírovs\im progra.
mem. Avšak také v tonrto srtrěru si Sládek vydoby| své nezanrěnitelné postavení.
UŽ sám lumírovslq7 kult umělectví se u nělro projevil v podobě natolik zliom-
plikované vychozími osobnínri proŽitky ice|kou.im za|ožením, Že se jeho poezie
zdá|ab!,t často spíše protikladem než potvrzením společného sn.rěŤování. PŤed.
stava o svrchovaném postavení uměníje u Sládka korigována etickym pojetím
poslání básníka, pochybnostmi a rizkostmi člověka, kte{Í cítí svou sounáležitost
s trpícími. Také volbou látek a l^-iraznějším navázánÍm na domácí tradice v ob.
lasti vrirazové se Sládek od svych lumírovskych druhri odlišoval. A tak on sám' ač
jako redaktor Lumíra a jeho pŤední literiírní kitik nejhorlivěji probojovával
orientaci ke světovosti a k vysostně pojatému umělectví' jako básník pÍevzal' ze
společného silí opět pŤedevšínr to, co pro nělro bylo bytostnou potŤebou: zápas o
krystalicb' tvar, v němŽ a jímž pŤekonával své rizkosti a všemu Ťečenému mohl
dát plnější, na proměnách situace a chvíle nezávisly smysl.

Pod tímto zornym rilrlenr je treba vidět celé tvťrrčí období lymačené
sbírkami Světlou stopol! (l88l)' Na prahu ráje (|883), Ze života (l884) a tou
nejbohatší z nich, jejíŽ název lystihuje ráz prvni dosaŽené harmonie všech
ruznorod1ich sloŽek, z nichž se teď Sládkova poezie utváĚí; Sluncem a stínem
(l887). V našem vyboru jsme se snažili tvrirčí rozmach Sládkuv V tomto období
alespoĎ naznačit. obolracení terrratické, žánroyé i formální z stalo pro nás ovŠem
zase jen doprovodem ristĚední linie, kterou od počátku sledujeme. V popŤedí
z stal citor,"j pŤíběh básníkriv, kten-i nadále nasycuje všechnu jeho poezii. Pok-ud
jde o vyraz, postačí snad náš rryběr k tonru, abychom Sládkovy tvárné v.iboje
nezanrěnili se snahou po vnějŠí virtuozitě. DostŤedivost básníkova risilí je z1evná'
Prokázalo to očividně suverénní zvládnutí dvou nejuŽívanějších forem: sonetu
a písně.

Potieba básnické objektivace vedla Sládka k dalším tvoŤivym pokusrim:
k několika knihám poezie dětské (Zlaty máj, |887, Sk ivánčí písně, 1888, Zl,ony
a zvonlql, l894), ohlasové (Starosvětské písničlty a jiné písně, |89I, Snlěska,
l89l) a pŤedevším k nronunrenta|izaci a poetizaci životního postoje venkovana,
do něhoŽ se lyrick1i mluvčí stylizuje v Selslglch písních (1890). Tato sbírka
i pŤináleŽejíc ík ní České zněl|9l a pozdějŠí České písně ( l892) ukazují ke společ-
nému gestu, pro které našel F. X. Šalda lystižné pojmenovárrí: ,,Všecka poezie
Sládkovaje, Ťekl bych, bojem o mužnost... (Šalda l978, s.4l0)

Je tu ovšemještějeden zdroj, z něhoŽ se nasycuje velikost Sládkova pojetí
venkovana. odkazuje k němu nevelloj'cyklus Pisni smutečních, pŤipojeny (v roce
l90l) k tŤetímu vydání SelslEch písní. Je to povědonrí o duchovní souvislosti,
která dává kaŽdodennímu životu druh1i rozměr, je to zakoŤenění v kŤesťanské
kulturní tradici, která v té době ještě viditelně prostupovala světov,.i názor i ži-
votní styl venkovského člověka. K jeho jistotám se básník uch lil, i kdyŽ si byl
vědom neodvratn1ich sociálních změn probíhajících na tehdejšínr venkově. Ná-
vrat k jistotám ,,Selství.. byl pro něho návratem k domovu jelro dětství, k lrodno-
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škole. Stal se redaktorem a vydavatelem časopisu Lumír, v němž později spolu se

sv'j'ni generačnín-ri druhy Jaroslavem Vrchlickym a Julieni Zeyerem probo-
jovával novou' s l".|'vojem světové literatury se lyrovnávající orientaci.

Roku l873 se Emilie stává jeho ženou. Rok nato umírá pĚi porodu dítěte.
Teprve po několika letech po tomto otŤesu se Sládek vrátil k veŤejné činnosti.
Nicméně vydal v roce l875 Básně a na počátku roku 1880 Jiskry na moÍi, své
první dvě knihy veršŮ.

obě sbírky jsou dost rozsáhlé a tematickry i formálně r znorodé. Ráz první

knihy udávají básně z Anreriky a verše věnované Emilii, v závěru sbírky už jen

vzpomínce na ni. Elegick é návraty ke ztracené lásce, nakonec pak tiché pŤivítání

nového milostného a potom i rodinného štěstí (s Marií Veselou a později i
s dcerkou Helenou) pŤevažují ve druhé sbírce. Nalezneme v ní také lyriku vlaste-
neckou a básnické obrázky z vesnického prostŤedí, do našeho q/boru ovšem uŽ
nepojaté. Yyrazově se Sládkova raná poezie pŤimyká k tradici lidové písně'

navazuje na Nerudu a Hálka. Pateticlo.i styl občanské poezie (napŤíklad pĚipo-

menuté zde básně Tobě) pÍetváŤí Sládek záhy ve ryraz bliŽší svému za|ožení,
deklamačně ričinn1i, ale prostší a sevŤeny, jak o tom v našem lyboru svědčí
napŤíklad vlastenecká znělka věnovaná Janu Nerudovi. Pro Sládkovu ranou
tvorbu měly nepochybně l"j'znam také jeho vlastní pŤeklady z cizích literatur'
s nimiž započa| už pŤed odjezdem (nejprve Burns a Byron, potom - už za pobytu
v Americe _ Longfel|ow, Tennyson, Bret Harte aj.). Ať uŽ tyto podněťy pŤínto
podporovaly vyrazové směŤoviíní Sládkovo _ písiiovost, umění lyrického názna-
ku a zkratky _, nebo jej všeobecně kultivovaly, pomáhaly mu nalézat tvar,bez
něhož Sládkova vypjatá subjektivita ztrácela sdělnost.

Zaznamenejme ještě jeden dŮležit'.i znak tohoto období. Vzrušenost Slád-
kovy mluvy se v obou sbírkách projevovala také porušováním ustálenych forem,
násilnlmi tvaroslovn5imi a syntakticlc.,i'mi zkratkami, nepravidelnostni v délce
veršri i ve stavbě strofo. Dobová kritika na tyto ,,nedostatky.. samoďejmě upo-
zornila. Jak se však časem ukázalo, nebyly to jen projely neobratnosti. Razil si
tudy cestu originální básnic[í vyraz za|oŽenf právě na porušování hladké ply-

nulosti veršové mluly, i když podoba tohoto osobitého s|ylu se měnila a vychá-
zela vstŤíc nejen panující lumírovské normě vyŽadující virtuozitu, a|e též vlastní
potiebě hudebnosti. Intonační pŤeryvaností se pŤedstavil ,,básník slova zjizve-

ného bolestí..(F.X. Šalda l978, s.409). Tuto svou púvodní básnickou zkušenost
nezapŤel ani pozděj i, když se jeho vyrazukáznil a nalezl svou pŤesvědčivou míru.

PŤiblvají další polohy, ve kten./ch se projeví Sládkovo osobité básnické
zaměŤení. Kromě intimní a vlastenecké poezie se brzy prosadí lyrika meditativní'
vy'jadŤující okamžikry soustŤeděného zamyšlení nad životem. Stále častěji se

objevují drobné lyrickoepické skladby, kresby pŤírodní a sociální, vyjevy z histo-

rie, reflexe nad ridělem člověka a nad poslánínr umění v soudobé společnosti. Ve

Sládkově tvorbě sílí potŤeba vyrovnat se i s tím, co piesahuje obzor osobních
proŽitkri' Víra v povznášející moc poezie, která má formovat člověka k obrazu
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nejvyšších ideálri, sbliŽuje Sládkovu tvorbu s dobol"j'm lumírovskym progra-
mem. Avšak také v tontto snrěru si Sládek vydobyl své nezanrěnitelné postavení.
UŽ sám lumírovslgi kult umělectví se u něho projevil v podobě natolik zliom-
plikované q/chozími osobnínriprožitky i celkorn./m založením, že se jeho poezie
zdá|abyt často spíše protikladenr neŽ potvrzenínr společného snrěŤování. PŤed-
stava o svrchovaném postavení uměníje u Sládka korigována etichym pojetím
poslání básníka, pochybnostnri a rizkostnri člověka, kte{.Í cítí svou sounáležitost
s trpícími. Také volbou látek a l".iraznějším navázánim na domácí tradice v ob-
lasti q7razové se Sládek od svych lumírovsk1;ich drulrri odlišoval, A tak on sám, ač
jako redaktor Lumíra a jeho pŤední literární kitik nejhorlivěji probojovával
orientaci ke světovosti a k l sostně pojatému umělectví, jako básník pÍevza| ze
společnélro risilí opět pŤedevšínr to, co pro něho bylo bytostnou potŤebou: zápas o
krystalick;.i tvar, v němž a jímž piekonával své rizkosti a všemu Ťečenému mohl
dát plnější, na proměnách situace a chvíle nezávisl! smysl.

Pod tímto zornym rilrlen je tŤeba vidět celé tvrirčí období lyznačené
sbírkami Světlou stopoLr (188l)' Na prahu ráje (1883), Ze života (l884) a tou
nejbohatší z nich, jejíž název vystihuje ráz první dosaŽené harmonie všech
ruznorodych sloŽek, z níchž se teď Sládkova poezie utváií: Sluncem a sÍínem
(l887). V našem vyboru jsme se snaži|i tv rčí rozmach Sládkuv v tomto období
alespoĎ naznačit. obolracení terrratické, žánrové i formální zristalo pro nás ovŠem
zase jen doprovodem ristŤední linie, kterou od počátku sledujeme. V popiedí
z stal citov.j'pčíběh básníkriv, kten-i nadále nasycuje všechnu jeho poezii. Pok-ud
jde o vyraz, postačí snad náš ryběr k tonru, abychom Sládkoly tvárné ryboje
nezanrěnili se snahou po vnější virtuozitě. DostŤedivost básníkova risilíje zjevná.
Prokázalo to očividně suverénní zvládnutí dvou nejuŽívanějších forem: sonetu
a písně.

PotŤeba básnické objektivace vedla Sládka k dalším tvoŤil^j'm pokusrim:
k několika knihám poezie dětské (Zlaty náj, 1887, SkŤivánčí písně, |888, Zl,ony
a zvonlE, 1894), ohlasové (Starosvětské písničlE a jiné písně, 789|, Směska,
l89l) a piedevším k nronunrentalízaci a poetizaci Životního postoje venkovana,
do něhož se lyrick! mluvčí sfylizuje v SelslEch písních (1890). Tato sbírka
i pŤináležejíc ik ní České zněltg', apozdější České písně (l892) ukazují ke společ-
nému gestu, pro které našel F. X. Šalda lystižné pojmenovárrí: ,,Všecka poezie
Sládkova je, iekl bych, bojem o mužnost... (Šalda l978, s.4l0)

Je tu ovšemještějeden zdroj,zněhožse nasycuje velikost Sládkova pojetí
venkovana. odkazuje k němu nevellgÍ cyklus Písnísmutečních,pŤipojen1i (v roce
l90l) k tŤetímu vydání SelslEch písní. Je to povědonrí o duclrovní souvislosti,
která dává kaŽdodennínru Životu druh rozměr, je to zakoŤenění v kŤesťanské
kulturní tradici' která v té době ještě viditelně prostupovala světovy názor i Ži-
votní styl venkovského člověka. K jeho jistotám se básník uchylil, i když sí byl
vědom neodvratnych sociálních změn probíhajících na tehdejšínt venkově. Ná-
vrat k jistotám ,,selství.. byl pro něho návratem k domovu jelro dětství' k hodno-
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tám, které molrly prokázat svou trvalejší platnost také proto, Že by|y prosyceny
nejosobnějš ínr zauj etínr, s iIou sj ednocuj íc í elegické vzponr ínkry.

Proti obrazu oráče, kteryi se objevovaljako symbol národní houŽevnatosti
ojediněle rrž v dŤívějších sbírkách (napŤíklad v Písni o naší práci zaÍazené do
našeho r".Íboru), je básnické zpodobení rolníka v Sels kj,ch písních mnohoniísobně
obsaŽnější. Sbírka púsobí jako vymamou.i celek. Jednotlivé básně těžko posou-
díme izolovaně; teprve ve vztahu ke sjednocující pĚedstavě se nám ukazujejejich
skutečn! smysl. Tu sjednocující pŤedstavu múžeme ovšem stěŽí pŤímo pojme-
novat; zpŤítonrřuje se v dynamice propojování ruznorodych vyznamŮ i forenr,
slučuje lehkost popěvku s definitivností nápisu na hrob.

o se|ství v díle Ho|ečkově a S|ádkově napsal Vojtěch Jirát: ,,Jejich
,sedlák' není skutečnost, n brŽ plod mytotvorné síly a m1itotvorné touhy jeho
púvodcri. Zajisté Že odtud pramení i jeho básnická pĚesvědčivost... (Jirát l978,
s.278)

K tomu jsenr svého času pripojil komentáĚ (Jankovič |972), jehožněkteré
myšlenky chci pŤipomenout. TěŽiště Sládkova obrazu venkovana neleŽí ani
v sociální kritice, ani v propagaci selského konzervativismu' Tak moh|y prisobit
jen jednotlivé z celku sjednocující pŤedstavy wtrŽené vyznany. Hloubka té pŤed-
stavy ostatně nespočívá ani v tom, že by reálné ntělo blt zastŤeno nrytickym.
Spíše jde o to, Že na hranici obou oblastí bude _ od básně k básni a od slova
k slovu - dobyván svébytny básnicky znak pro rihrnné zahlédnutí Života.

V pĚiponenutém doslovu ukazujipodrobněji, jak se po stránce motivické
ijazykové splétá mnohonásobná obsažnost tohoto znaku ajak se zároveĎ utváií
jeho hutnost. Ve Sládkově lyrickém obraze rolníka se prolnuly vyznamové
oblasti rrizného Ěádu: oblast piírodní nutnosti a nrravnílro sebeuvědomění, kaŽdo-
denního života a tolro posledního' na co se v něnr ptánte.

Reálná a zároveťl synrbolická platnost Sládkova básnické|ro podání vy-
nikla v celé Ťadě dnes uŽ klasickych ,,selslqiclr písní.., jako je tŤeba Polní cestou,
jednaz nejkrásnějších mezi nimi. V jejich citové naléhavostia pĚitom obŤadné
váŽnosti se Sládek piihlásil ke staleté tradici české duchovní písně, kterou
obohatil jedinečnlnr vkladem svého talentu.

od 80. let ztrpčovala Sládkovi Život tryznivá míšní choroba. Vzdal se
nakonec ÍÍzení Lunlíra (l898) i pedagogické činnosti a věnoval se pouze pŤe-
kladrim a vlastní básnické tvorbě. Po nlnoha literárních sporech (nejprve s tak-
zvanou školou národní, která oponovala,,kosmopoIitnímu.. zaměŤení lunrírovcti'
potom s nastupující individualistickou generací let devadesár,./ch) umlká i jako
literární kritik. Svoje pŤekladatelství dovršuje (po Ťadě u-íznamnfch pŤekladri z li-
teratury angloamerické, polské, ruské i severské) pŤebásněnínr taKka všech
dramatich.ich děl Williama Slrakespeara'

Závěr Sládkova života je vyplněn houŽevnaťym pÍemáhánínr nemoci.
Stiídají se chvíle skleslosti a naděje, nenadálé otevŤenosti vŮči okolnímu bytí,
kterou si básník stále uchovává. S|ádek pobyvá častěji a po snrrti rodičri trvale ve
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vlastnínr domku ve Zbiroze. Stále uŽší je okrulr těch, kteií ho provázejí, Zázemí
rodiny a několika pŤátel nlu zristává oporou do posledních chvi| (zenriel ve
Zbiroze 28. června l 9 l 2). Do posledníclr chvil jej však také provází obraz nrrtvé
Emilie, ktery se zvrstvuje, zduchovriuje a obsáhne v sobě nakonec krutou a krás-
nou velikost lidského dělu. Sládkovo,,kde s láskou končí žal,, jenovou a v české
poezii privodní variantou máchovského akordu.

V závěrečné tvorbě, kterou piedstawjí sbírky V zirunín slunci (|897), Za
soumraku (1907) a Dvě knihy verš (tj' Nové selské písně a Léthé a jiné básně,
l909), krystalizuje zejména Sládkova poezie nreditativní. Zamyšlení nad proti-
klady života udává teď zák|adní tÓn všemu: polrledu na krajinu' vzpomínce,
citovému okamžiku, kresbám a vizím, v nichŽ se Sládek až do pozdního věku
vyrovnává s neodbytnou, dojímající jej i zneklidĎující skutečností sociální. Do
našeho vyboru jsme zatadili alespoř několik ukázek Sládkova vrcholného umění
sociální balady - áuštěné teď do podoby krystalu (V koutku u zdi, Balacla, V me-
telici).

Také ostatní básně zaÍazené do závěrečného oddílu naší knilry byclrom
mohli charakterizovat touŽ dosaŽenou jistotou, definitivností tvaru omezeného na
nejnutnější znaV. Naše pŤirovnání ke krystalu by ovšem pokulhávalo, pokud
bychom pod tímto označením měli na mysli jen vnější vyhraněnost a ucelenost.
Měli bychonr si spíše piedstavovat síly, v jejichž stňetnutí se takoqi krystal
forrnova|. To je ovšenr nesnadné, ne-|i nernoŽné. Co naše pŤedstavivost nrriže
postavit pŤed sebe, jsou podoby věcí, jejich znakri, jak jsou v básni kladeny
k sobě, vedle sebe a proti sobě, aby se takto pro nás otevŤel prostor i toho' co
piímo vyslovit nelze. V tom je moc poezie, skutečné a pravé, Že má svrij klíč
k tajemství bytí, že totiŽ na|ézá pŤímo ve ulrazovych nloŽnostech vŽdy nov'.i
zprisob vyslovení nevyslovitelnélro. o zprisobu Sládkově napsal F. X. Šalda ve
svém shrnujícím soudu, zde uŽjednou p ipontenutém: ,,Praqi Sládek je básník
slova sporného a sevŤeného, Ťekl bych' bolestí; v nejlepších svrj'ch věcech je
|apidární, jde za zhuštěnou jadrností, skoro za gnomou.'. (Šalda l978, s.409)

Dovolil bych si k tomu dodat, že spolu s tínrto rysem charakterizuje
Sládkriv zra|'! vyraz_ nápadněji ovšem v písni nebo v lakonickérn ,'nápisu.. neŽ
ve vyznanrově sloŽitějšínr sonetu - kvalita, která je vlastně pĚi zanrěŤení na
aforistickou stručnost nečekaná: zvukoqi ričinek eufonie a celkovélro nrelo-
dického vyznění veršr.i. To byla poslední básníkova odpověď na adresu nrladší
generace' s níŽ ho umění sugestivního lyrického náznaku mělo spíše sb|ižovat než
rozdělovat. Teprve čas prokázal, že hodnoťy objevené Sládkem, básníkerrr sloŽité
prostoty, zristaly Živé. obohatily nroŽnosti básnického vyrazu i naší Ťeči, našeho
porozumění skladbě světa, jejíŽ jistá podoba by jinak zristala temná a němá.
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tám, které mohly prokázat svou trvalejší p|atnost také proto, Že by|y prosyceny
nej osobněj š ínr zauj etínt, si|ou sj ednocuj íc í elegické vzponr ínkry.

Proti obrazu oráče' ktery se objevovaljako symbol národni houŽevnatosti
ojediněle už v ďívějších sbírkách (napŤíklad v Písni o naší prtici zaÍazené do
našeho r"-iboru), je básnické zpodobení ro|níkav Selslqch písníchmnohonásobně
obsažnější. Sbírka pťrsobíjako qiznamoqÍ celek. Jednotlivé básně těžko posou-
díme izolovaně; teprve ve vztahu ke sjednocující pčedstavě se nám ukazujejejich
skutečnf smysl. Tu sjednocující pĚedstalu mriŽeme ovšem stěŽí pŤimo pojme-
novat; zpŤítonrĎuje se v dynamice propojování ruznorod;ich q/znamťr i forenr,
slučuje lehkost popěvku s definitivností nápisu na hrob.

o se|ství v díle Ho|ečkově a Sládkově napsal Vojtěch Jirát: ,,Jejich
'sedlák' není skutečnost, n brŽ plod mytotvorné síly a myitotvorné touhy jeho
pťrvodcri. Zajisté Že odtud pramení i jeho básnická pŤesvědčivost... (Jirát l978,
s . 2 7 8 )

K tomu jsenr svého času pŤipojil komentáŤ (Jankovič |972), jehož některé
myšlenky chci piipomenout. Těžiště S|ádkova obrazu venkovana neleží ani
v sociální kritice, ani v propagaci selského konzervativismu. Tak mohly prisobit
jen jednotlivé z celku sjednocující piedstavy v-vtržené vyznan.ry. Hloubka té pŤed-
stavy ostatně nespočívá ani v tonr, že by reálné nrělo b;Ít zastŤeno nrytick;/m'
Spíše jde o to, Že na hranici obou oblastí bude - od básně k básni a od slova
k slovu - dob1iván svébytny básnicky znak pro hrnné zahlédnutí života.

V pĚiponrenuténr doslovu ukazuji podrobněji,jak se po stránce motivické
ijazykové splétá nrnolronásobná obsaŽnost tohoto znaku ajak se zároveĎ utváŤí
jeho hutnost. Ve Sládkově lyrickérn obraze rolníka se prolnuly vlznamové
oblasti rrizného Ťádu: oblast piírodní nutnosti a nrravního sebeuvědonění, kaŽdo-
denního života a toho posledního, na co se v něnr ptáme.

Reálná a zárove synbolická platnost Sládkova básnickélro podání vy-
nikla v celé Ťadě dnes už klasickych ,,selsk17clr písní.., jako je tieba Polní cestou,
jedna z nejkrásnějších mezi nimi. V jejich citové naléhavosti a pŤitom obĚadné
váŽnosti se Sládek pŤihlásil ke staleté tradici české duchovní písně, kterou
obohatil jedinečn nr vkladem svého talentu.

od 80. let ztrpčovala Sládkovi Život try7znivá míšní choroba. Vzdal se
nakonec |ízení Lumíra (l898) i pedagogické činnosti a věnoval se pouze pŤe-
kladrim a vlastní básnické tvorbě' Po nrnoha literárních sporech (nejprve s tak-
zvanou školou národní, která oponovala,,kosmopolitnímu.. zaměŤení lunrírovcŮ,
potom s nastupující individualistickou generací let devadesárych) umlká i jako
Iiterární kritik. Svoje pŤekladatelství dovršuje (po Ťadě rn./znamnych pŤeklad z li-
teratury angloamerické, polské, ruské i severské) pŤebásněním takŤka všech
dramatickych děl Willianra Slrakespeara.

Závěr Sládkova života je vyplněn houževnat57nr pŤemáhánínr nenroci.
StŤídají se chvíle skleslosti a naděje, nenadálé otevŤenosti vŮči okolnímu bytí,
kterou si básník stá|e uchovává. Sládek pob;ivá častěji a po smrtirodič trvale ve
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vlastním domku ve Zbiroze. Stále užší je okrulr těch, kteií ho provázejí. Zázemí
rodiny a několika pŤátel nlu zristává oporou do posledních chvil (zentiel ve
Zbiroze 28. června |9|2).Do posledníclr chviljej však také provází obraz nrftvé
Emilie, kter1i se zvrstvuje, zduchovĎuje a obsáhne v sobě nakonec krutou a krás-
nou velikost lidského ridělu. Sládkovo,,kde s láskou končí žal.. je novou a v české
poezii p vodní variantou máchovského akordu.

V závěrečné tvorbě, kterou pŤedstavují sbír|q V zinnínl slunci (|897), Za
sottmraku (l907) a Dvě knihy verš (tj. Nové selské písně a Léthé a jiné básně,
r909), krysta|izuje zejména Sládkova poezie meditativní. Zamyšlení nad proti-
k|ady Života udává teď zák|adní tÓn všemu: polrledu na krajinu, vzpomínce,
citovému okamžiku, kresbám a vizím, v nichŽ se Sládek až do pozďnÍho věku
vyrovnává s neodbytnou, dojímající jej i zneklidřující skutečností sociální. Do
našeho vyborujsme zaŤadili alespoř několik ukázek Sládkova vrcholného umění
sociální balady - áuštěné teď do podoby krystalu (V koutku u zcli, Balacla, V me-
telici).

Také ostatní básně zaÍazené do závěrečného oddílu naší knilry byclrom
molrli charakterizovat touŽ dosaŽenou jistotou, definitivností tvaru omezeného na
nejnutnější zna|<y. Naše pŤirovnání ke krystalu by ovšem pokulhávalo, pokud
bychom pod tímto označením měli na mysli jen vnější vyhraněnost a ucelenost.
Měli bychom si spíše pŤedstavovat síly, v jejichž stŤetnutí se takoq7 krystal
formoval. To je ovšem nesnadné, ne-li nemoŽné. Co naše pŤedstavivost nrriŽe
postavit pŤed sebe' jsou podoby věcí, jejich znakli, jak jsou v básni kladeny
k sobě, vedle sebe a proti sobě, aby se takto pro nás otevŤel prostor i toho, co
pŤímo 'vyslovit nelze. V tom je moc poezie, skutečné a pravé, že má svlij klíč
k tajenrství bytí, Že totiŽ na|ézá pŤínro ve wyrazovych nroŽnostech vždy norryi
zpŮsob vyslovení nevyslovitelného. o zpúsobu Sládkově napsa| F. X. Šalda vL
svém shrnujícím soudu, zde uŽ jednou pŤipon-renutém: ,,Pravy Sládek je básník
slova sporného a sevŤenélro, Ťekl bych' bolestí; v nejlepších svych věcech je
|apidámí, jde za áuštěnou jadmostí, skoro za gnÓtnou... (Šalda l978, s.409)

Dovo|il bych si k tomu dodat, Že spolu s tímto rySem charakterizuje
Sládkriv zta|y vyraz_ nápadněji ovšem v písni nebo v lakonickérn ,,nápisu.. než
ve vyznanrově sloŽitějšínr soneru - kvalita, která je vlastně pŤi zaněŤení na
aforistickou stručnost nečekaná: zvukoqi ričinek eufonie a celkového nrelo.
dického vyznění veršťr. To byla pos|ední básníkova odpověd'na adresu nrladší
generace' s níž ho umění sugestivního lyrického náznaku mělo spíše sbliŽovat neŽ
rozdělovat. Teprve čas prokázal, Že hodnoťy objevené Sládkem, básníkerrr složité
prostoty, zristaly živé. obohatily možnosti básnického vyrazu i naší Ťeči, našeho
porozumění skladbě světa, jejíŽ jistá podoba by jinak zústala temná a nětná.



1. Básně

U Michiganu
Pomník Indiánriv
Zastesknutí
BratŤím v dáli
Neunrěl bych zapomenout
Pojďme spat
VŽdyť jsem tomu chtěla
V upomínku I, IV

2. Jiskry na moŤi

V jeseni

V bouŤi

Pranic víc

Jarní I, II

Andante

Roky táhnou' roky mizí

Na hŤbitově

Pevně ďímáš

ZněLky I

Je proti nám, kdo není s námi

Píseř (Chceš-li bft mrij anděl strážn1i)

V tiši

Dešťové kr pěje

3. Světlou stopou

Poezii

PíseĎ (V lupení ptáče zapělo)

Neděle v podjaÍí

Hvězdná noc

94

Fialy

Své ženě

4. Na prahu ráje

Doma

Žttau
Role chud1ích

Studánka

Kancionál

Noční obraz

Kdo mriŽe za to

Borovice

5. Zeživota

PíseĎ lidu

Není-li pomoci

Píseř o naší práci

Dvě romance z hladu I, II

o samotě

V zimní noci

Myšlénka

Co nesmrtelno

6. Sluncem a stínem

V mé duši tisíc skŤivánku
KdyŽ jsme prvně sami byli

Do hlubin tvé duše

Do dáli, do daleka

Vy oči dávno zavÍené

Když tak to bylo souzeno

Zadul vichr na podhájí

Já, bludn jezdec, plání jel

Tu malou, drobnou písničku

Buď vítáno mi nastokrát

Nic nechci víc

Kde je máma?

Vidění

Ve starém parku

Na podzim

Mé omé p dy kaŽdy hon

Se skŤivánkem vstávám

RodnébrázdyvšíŤivdá l

Já a moje orná pťrda

Jak štěp u cesty polem

Drsny jsou mé mraly

Cltléb svťrj tuze dob vám

V kolik hodin na luka

Velké, širé, rodné lány

Je tichá noc

Polní cestou

Ne, ta moje pole

ZalrráIe a vlast

Ať velcí toho světa

Z osudu rukou

Věky jdou a mizí

V lrino tvoje, syrá země

Ceské zněl|E

VI My hlásíme se k žití právem Žití

VII My chceme Žít, jakzjarabují m|ází

XII To byio v horách. PŤívalstrhal pole

8. Starosvětské písničky a Jiné
písně

Poutník
Tráva

Sen

Tak spolu jsme stáli

Tak zle není

Bylijsne a budem

KováĚ

10. v zimnínr slunci

Lidé se budí

Jeseii

Své matce II, VII, IX, x

PíseĎ (My květupln;im jarnínr dnenr)

Píseř (KdyŽ jSrne se louči|i)

Sen lásky II, V

Mrtví neŽadoní

Doma (Tak po časech zas piišel jsem)

ZapomeĎ

Dopovídáno

Silen buď

Své Ženě IV

V zinrnínt soumraku

V koutku u zdi

pŘír_cm

7. Selské písně a české znělky 9. Ceské písně
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PRILCHA

Fialy

Své ženě

4. Na prahu ráje

Doma

Žntau
Role chudlch

Studánka

Kancionál

Noční obraz

Kdo mriže za to

Borovice

5. Zeživota

PíseĎ lidu

Nenl- l l  pomocl

Píseř o naší práci

Dvě romance z hladu I, II

o samotě

V zimní noci

Myšlénka

Co nesmrtelno

6. Sluncem a stínem

V mé duši tisíc skŤivánlcu
Když jsme prvně sami byli
Do hlubin tvé duše
Do dáli, do daleka
Vy oči dávno zavÍené

1. Básně

U Michiganu
Pomník Indián v

Zastesknutí
BratŤím v dáli
Neuměl bych zapomenout
Pojďme spat
Vždyť jsem tomu chtěla

V upomínku I, IV

2. Jiskry na moŤi

V jeseni

V bouĚi
Pranic víc
Jamí I, II
Andante
Roky táhnou, roky mizí

Na hŤbitově
Pevně ďímáš
Zně|ky I
Je proti nám, kdo není s námi

Píseř (Chceš-li blt múj anděl strážny)

V tiši
Dešťové krúpěje

3. Světlou stopou

Poezii

Píseř (V lupení ptáče zapělo)

Neděle v podjaŤí

Hvězdná noc
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KdyŽ tak to bylo souzeno

Zadul vichr na podlrájí

Já, bludn1i jezdec, plání jel

Tu malou, drobnou písničku

Buď vítáno mi nastokrát

Nic nechci víc

Kde je máma?

Vidění

Ve starém parku

Na podzim

7. Se|ské písně a České znělky

Mé orné ptidy kaŽd1i hon

Se skŤivánkem vstávám

RodnébrázdyvšíŤivdá l

Já a moje orná p da

Jak štěp u cesty polem

Drsny jsou mé mraly

Cltléb svrij tuze doby7vám

V kolik hodin na luka

Velké, širé, rodné lány

Je tichá noc

Polní cestou

Ne, ta moje pole

Za krá|e a vlast

Ať velcí toho světa

Z osudu rukou

Věky jdou a mizí

V lrino tvoje, syrá země

České znětlE

VI My hlásíme se k žití právem Žití

VI I My chceme Žít, jak zjara bu1í m|ázÍ

XII To bylo v horách. PŤíval strlral pole

8. Starosvětské písničky a Jiné
písně

Poutník
Tráva

Sen

Tak spolu jsme stáli

9. české písně

Tak zle není

Byli jsme a budem

KováŤ

10. v zimnínr slunci

Lidé se budí

JeseĎ

Své matce II, VII, IX, X

Píseř (My kvěrupln1/nr jarním dnem)

Píseř (Když jsme se loučili)

Sen lásky II, V

Mrtví neŽadoní

Doma (Tak po časech zas pŤišel jsem)

Zapomeř

Dopovídáno

Silen bud'

Své Ženě IV

V zinrnínr sounrraku

V koutku u zdi
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11. Písně snruteční

K pohŤbu panny

Jiná píseĎ dítěti

Mládenci
Starci
Ubírám se z toho světa

12. Za soumraku

Štcsti
PŤes ridolí slzavá
Tvou dlari v své stále cítím dlani

Hory
MŮj rov
Letní večer
Tak dávno jiŽ

V náručiboŽí
Zirrrní píseĎ

13. Nové selské písně

Vracím se k vám, rodná pole

Odkud, kam

Co z prachu vzešlo

V hoŤi

Hvězdn;í večer

LeÍlcl

Pole

1'4.Léthé a j iné básně

Otci I
Kdyby tak
Až bude skončeno

Návrat

Ruce

Léthé

Byls kotvou miliÓnri

Dals mi, Pane, míru let

V sanrotě

V ranním slunci

PíseĎ (Čarovn1/ se mot.j'l nrilr)

Hrdličko moje

Podvečer

Balada

V metelici

Mroucí květiny

Labutě

15. Z pozirstalosti (Zvon L914)

PíseĎ (Jenjednou a ne víc)

II. Starosvětské písničky ajiné písně, Snrěska, České písně, Zvony a zvonky,
V zimním slunci, Písně smuteční, Za soumraku, Z cizích luhri (Praha: otto)
1909 Dvě knihyverš (Praha: otto)
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11. Písně smuteční

K pohŤbu panny

Jiná píseř dítěti

Mládenci
Starci
Ubírám se z toho světa

12. Za soumraku

Štcsti

PŤes ridolí slzavá

Tvou dlaĎ v své stále cítím dlani

Hory
Mtij rov

Letní večer

Tak dávno jíž

V náručiboŽí

Zintní píseĎ

1'3. Nové selské písně

Vracím se k vám, rodná pole

Odkud, kam

Co z prachu vzešlo

V hoŤi

Hvězdn;í večer

Ženci

Pole

14.Léthé a jiné básně

Otci I

Kdyby tak

Až bude skončeno

Návrat

Ruce

Léthé

By|s kotvou miliÓnri

Dals mi, Pane, míru let

V sanrotě

V ranním slrrnci

PíseĎ (Čarovny se motyl nrih)

Hrdličko moje

Podvečer

Balada

V metelici

Mroucí květiny

Labutě

15. Z pozristalosti (Zvon 1914)

Píseř (Jenjednou a ne víc)

II. Starosvětské písničky a jiné písně, Směska, Ceské písně, Zvony a zvonk;,
V zimním slunci, Písně smuteční, Za soumraku, Z cizích |uhri (Praha: otto)
|909 Dvě knihvverš íPraha: otto)
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